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Eritrean Solidarity Movement for National Salvation 

  ዝኽሪ ናይቶም ኣብ ላምፓዱሳ ዝሃለቁ ንጹሃት ዜጋታት 

ቅድሚ 5 ዓመት ናብ 3/ጥቅምቲ/2013 ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጣልያን ከተማ ላምፓዱሳ ሓደ 

ንዓለም ዘለዉ ህዝብታት ዘሕዘነ ህልቂት 367 ዜጋታት ኤርትራ ኣጋጢሙ። ኣብቲ ህልቂት ዕድመ ዘይቆጸሩ 

ሕጻናት ደገፍ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ዝከረበኦ፤ ዝበዝሑ መንእሰያት ገና ነዛ ዓለም ከይርኣይዋ ንእስነቶም 

ዝተጎርሸመ እዮም። እተን ብኩነታት ስደት ደቀን ኣብ ሻቅሎት ዝተሸማ ስድራበታት፡ ኣበይ ኾን ወዲቆም 

ይኾኑ እንዳበላ ከይደቀሳ ዝሓድራ ኣዴታትታ፡ ሕማቅ ኣይትርከብ እንዳበላ ሰናይ እንዳተመነያ ጸሎት ክዕርጋ 

መሬት'ዩ ዝወግሕ። ሃንደበት ግን ኣብ ልበን ዘይነበረ  እቲ ዘሰምብድ ልቢ ዝሰብር መርድእ ናብ ኣባይቶም 

ኳሕኾሐ። ኤርትራ ብምልእቲ መልኣከ ሞት ወሪስዋ ነፍሲ ወከፍ ከተማን ገጠርን ኤርትራ ብሓዘን ክወሓት 

ዳስ ሓዘን ኣብ ፈቀድኡ ክትከል ኮይኑ። 

እዚ ኣብ ታሪኽ ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ንዘንት ዕለት ተመዝጊቡ ዘሎ ህልቂት ዜጋታት ሓደ እዚ ኣብ ላምፓዱሳ 

ዘጋጠመ ጥፍኣት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት 3 ጥቅምቲ ከኣ ክዝኸር እዩ። ከቶ ኣይክርሳዕን እዩ። 

ህልቂት ላምፓዱሳ ሓደ ካብቲ ዘይርሳዕ ዝገብሮ ብዙሕ ረቋሒታት እኳ እንተለዎ፡ ካብ'ቲ ብዙሕ  ገለ ካብኡ 

ንምጥቃስ ፦ 

1. ሓደ ካብ'ቲ ንላምፓዱሳ ፍሉይ ዘሕዝን ዝግበሮ እታ ምስ 3 ደቃ ዝጠፍኤት ሄለን ኢዩ። ሄለን ምስ 3 

ደቃ ሓንቲ ካብተን መግዛእቲ ህግደፍ ካብ ሃገራ ክትነብር ዝተሓረመት ዜጋ ኢያ ። መሬት ብቐትሩ 

ጸልሚትዋ፡ ነታ ትፈትዋ ሃገራት ራሕሪሓታ ንሰደት ዘመርሐት ኢያ። ሄለን ካብቲ ናይ ጸላም 

ደልሃመት  ህግደፍ ኣምሊጣ፡ ነቲ ናይ ሞት ፈተነ ዝምልኦ ጉዕዞ ዛዚማ  ንፋስ ሓርነት ከተስተንፍስ 

ብተስፋ እንዳ ኣቋመተት ከኣ ምስቶም ዓለም ንብዙሕ ቁም ነገር ትጽበዮም ዝነበረት እቲ 

ዘይተጸበይዎ  ሃንደበታዊ ሞት’ዩ ኣጋጢምዋ። ንሳን እቶም ኣምዑት ዘይቆጸሩ ደቃን ከኣ ኣብ ቋሕ 

ሰም ካሊኢታት ኣብ'ቲ ሓደጋ ጠፊኦም። ካልእ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ናይ'ቲ ኣብ እዋን ሓደጋ ናይ'ታ 

ጃልባ ዝተወልደ ናጽላ ኢዩ። ንሱ'ውን ኣይድሓነን። ነዛ ዓለም ንሓንቲ ደቒቕ'ውን ከይርኣያ ተቖጽዩ። 

ኣዝዩ ንኽትዛረበሉ ዝኸብድ ተረኽቦ’ዚ ናይ 21 ክፍለዘመን ዘጋጠመ ኢዩ። ከምኡ ክንዲዝኮነ'ዩ 

ንዓለም ብምልእታ ዝሰምበደት። ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ናይ'ዚ ኣስካሕካሒ ሓደጋ ዝኾነሉ 

ምኽንያት፤ እቲ ንማሕበረስብ ዓለም ተኸዊሉ ዝነበረ፡ ስዉር ሰላሕታዊ በደል ህግደፍ ክህጋድ 

ኮይኑ። ነዚ ህልቂት’ዚ ሓደጋ ክንከውን ዝገበረና እቲ ኣብ ዓድና ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣራዊት ደምበ 

ሂትለራዊ ናይ ጭቆናን ዓፈናን መግዛእቲ ምኳኑ፡ እቲ ሕቡእ ምስጢር ተቃሊዑ ኢዩ።ህግደፍ ኣብ 

ማሕበረስብ ዓለም ክፍንፈን፡ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰስ ካብ ዝገበርዎ ዓበይቲ ጉዳያት 

ኢዩ። እዚ ከኣ ንዝኽሪ ላምፓዱሳ ፍሉይ ይገበሮ።  



 

 ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር - ESMNS - الوطن إلنقاذ اإلرترية الحركة إتحاد   
 

2. እዚ ኣስካሕካሒ ህልቂት ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን መራኸቢ ብዙሓን ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ሓደጋ ጎስይዎ 

ክሓልፍ ስለዝኸበዶ፡ ከም ተራ ዜና ኣምሲሉ “ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝሓዘት 

መርከብ ኣብ ባሕሪ ጥልያን ላምፓዱሳ ጥሒላ” ክብል’ዩ ገሊጽዎ። እዚ እቲ ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ 

ኤርትራዊ ዜጋ ዘሎ ዘይርሳዕ ክሕደት  እዩ። ንዜጋታት ደቂ ሃገር ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ተባሂሉ 

ክሕለፍ ተፈቲኑ። እዚ ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ግዲ ከምዘይነበሮ፡ እንተ 

ጠፍኡ ከምዘይግደስ ብግብሪ ዘግሃደ ብምዃኑ ኣይርሳዕን። እዚ ከኣ ፍሉይ ይገብሮ። ህግደፍ ኣብ 

ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ግፍዕታት ቆጺርካ ዝውዳእ እኳ እንተዘይኮነ፡ እዚ ግን እቲ ዝኸፍኤ 

ንጥፍኣት ዜጋታት ክቀብር ከም ተራ ነገር ዕሽሽ ክብሎ ምፍታኑ እቲ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ እዩ። 

ምክንያቱ ክሕደት ኣብ ልዕሊ’ቲ ደቁ ንሰለ ሃገር ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ። 

3. እኩይ ተግባራት ህግደፍ ካብቲ ዝገብሩኻስ እቲ ዝከፍኤ እቲ ተንኮል እዩ። ሎሚ ኣብዚ ምዕቡል 

ዘመን ግዜ ስነ ፍልጠትን ሓበሬታን እቲ ህግደፍ ብመደብ ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት 

ብምባል ክሰግሮ ዝፈተነ ሓደጋ ዜጋታት ኤርትራ ዓለም ብምልእታ ኣንቀጥቂጡ እቲ ናይ ሓዘን ዜና 

ናብ የእዛን ጉዱኣት ስድራቤት በጺሑ እዩ። ሃገር ካብ ጻት ናብ ጻት ብሓዘን ክውረስ ዝገበረ ኢዩ። 

         እቲ ዝኸፍኤ ናይ ህግደፍ ሕድገት ዘይግበሮ ንነፍሲ ወከፍ ወለዲ ሞት ሕጹይ ዝኾነ ክሳብ 

ሎሚ’ውን መልሲ ዘይረከበ ኣስከሬን ናይቶም ጉዱኣት ዜጋታት ኤርትራ ዓዲ ከይኣቱ ምእጋዱ እዩ።  

         ከምቲ ኣብቲ እዋን’ቲ ዝተገልጸ ሬሳ ናይቶም ግዳያት ኣብታ መዳሕንቶም ዝተቀብረላ ሃገር ከይቅበር 

ህግደፍ ከልኪሉ ኢዩ።  መቃብሮም ኣብ ሃገረ ጣልያን ተደኲኑ ይርከብ። እዞም ዜጋታት ካብ ዓዶም 

ብዘይድሌቶም  ሃገሮም ገዲፎም ሃጽ ክብሉ ንሞት ሓደጋ ከምዝወድቁ  ዝገበረ ጉጅለ ህግደፍ ኢዩ። 

ህግደፍ በዚ ተሓታቲ ኢዩ። ካብ'ቲ ዘገርም እዞም ሬስኦም ኣብ ዓዶም ከይቅበሩ ዝተሓሰመ ፤ 

ብዙሓት ትማሊ ኣብቲ ግዜ ኩናት ንስለ ሃገሮም ዝተዋግኡ ዝቆሰሉ ኣካሎም ዝተጎድኡ እዮም። ንስለ 

ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈሉ ኢዮም። ነታ ንህላውነታ ጠጠው ዝበሉላ ዝተቃለሱላ ዝወደቁላ መሬት 

ንሬስኦም መውደቂ ትከውን ስድሪ መሬት ክሕረሙ ካብዚ ዝኸፍእ በደልን ጭካነን ኣብዛ ዓለም 

ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ንስራቤት መወቲ፡ ሬሳ ተቀቢሎም ቀቢሮም ከይቀብጹ፡ 

ልብታቶም ኣብ ሰንፈላል ክወድቅ ምግባሩ፡ እቲ ዝኸፍኤ በደልን ዓመጽን ኢዩ። ሬሳ ሓደ ዜጋ ኣብ 

ዓዱ ከይቅበር ምሕራም፡ ሓደ ካብ'ቲ ኣብ'ዚ ምዕቡል ዘመን መግለጺ ዘይትረኽበሉ፡ ኢሰብኣዊ  

መግለጺ ዘይርክቦ በደልን ገበንን ኢዩ።ወለዲ፤ ቤተሰብን ዓጽመ ስጋን፡ ወገኖም ቀቢሮም ከይድቅሱ፡ 

ንቡር ሓዘን ፈጺሞም ከይድቅሱ ዝገበረ፡ ዛጊት መልሲ ዘይተረኽቦ ተንጠልጢሉ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ። 

ሕጂ'ውን ሬሳ ዜጋታት ናብ ዓዶም ኣትዩ ንቡር ክረክብ እቲ ዘይተዓጽወ ጉዳይ ኢዩ። እቲ ሬሳ ሓደ 

መዓልቲ ብኽብሪ ዓዱ ክኣቱ ኢዩ።ይንዋሕ ይሕጸር ክኸውን ኢዩ። እዚ ሕሱም ሰብኣዉነት ዘባደሞ 

ተግባር ህግደፍ፤ ሓደ ካብ'ቲ  ነቲ ሓደጋ ብፍሉይ ዘሕዝንን ይቅረ ዘይበሃሎ ዝገብሮ ኢዩ። ካብ'ቲ 

ዘይርሳዕ ተግባራት ህግደፍ ብምዃኑ፡ መዝገብ ታሪኽ  ህዝቢ ኤርትራ ክስነድ ኢዩ። ዘይርሳዕ 

ንወለዶታት እንዳተዘከረ ክነበር ኢዩ።   

 

4, ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ግዜ፡ ምድረ ሰማይ ብሓዘን ኣውያትን ዝተደወነሉ ሰዓት፡ ካብ ሃገረ ጣልያን 

ጀሚርካ መላእ ኤውሮጳን ምዕራብ ዓለምን ኣፍሪቃን  ዓቢ ስምባደ ኣብ ዝተፈጠረሉ ንዝክሪ እቶም 

ዝጠፍኡ ዜጋታት ባንዴራ ኣብ ፍርቂ ኣብ ዝተሰቀለሉ ማዕከናት ዜና ዓለም ነቲ ጉዳይ ዓቢ ሸፈነ ኣብ 

ዝሃበሉ ናይ ሰንባደ ሰዓት፡ እቲ ርህራሄ ዘይብሉ ብጭካነ ልቡ ዝመልአ ጉጅለን ካድረታቱን ኣብ 

ፈቀድኡ ጓይላ ይገብሩ ኔሮም። ጓይላ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ኣብ ግዝኣት ጆርጅያ ኣትላንታ፡ ኣብ ስዑዲ 

ዓረብን ካልኦትን። እዚ ኢሰብኣዊ ድንጋጸ ዘይብሉ ተግባራት ህግደፍ ነቲ ተረክቦ ዝበኣሰ ፍሉይ 

ይገብሮ። ናይዚ ተረክቦ ፍልዩነት ብዙሕ እዩ። 



 

 ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር - ESMNS - الوطن إلنقاذ اإلرترية الحركة إتحاد   
 

         ኣቦታት ክምስሉ እንተ ዘይትንውንወኒ መን መጽደፈኒ ይብሉ። ህልቂት ላምፓዱሳን ካልኦት ብዙሕ 

ዘይተዘርበሎም ጥፍኣት ዜጋታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ በረኻታት ሳህራ ማሕረድን ቅትለትን 

ኣስካሕካሒ ስቅያት በረኻታት ሲና ጠንቁ እቲ ግዕዙይ ጸረ ህዝቢ ምሕደራ ህግደፍ እዩ። ህዝቢ 

ኤርትራ ሓለፋ ዝኮነ ህዝቢ ዝተቃለሰ ደቁ ዝበጀወ ዝሰውኤ ኣብ ሃገሩ ብሰላም ተሓፊሩን ተኸቢሩን 

ክነብር እዩ። ዘይሓሰቦ ወደቃ ረኺብዎ ከም ደቂ ዛግራ ይብተን ኣሎ። ይጠፍእ ሓረግ ወለዶታት 

ይብተን ኣሎ። 

ከምቲ ኩልና ንፈልጦ እቲ ሞትን ህልቂትን ዕሸላት ኤርትራ እቲ ደረት ዘይብሉ ግፍዒ ዜጋታት ኣብ ውሽጢ 

ሃገር ኣብ ፈቀዶ ስደት ኣየቋረጸን። ይቅጽል ኣሎ። እቲ ጠንቂ ናይ ላምፓዱሳ ኮነ ካልእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 

ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ንክትገልጾ ቃላት ዝሓጽሮ በደላት ፋሽሽታዊ ግፍዕታት እቲ ሕጊ ኣልቦ ኢሰብኣዊ ናይ 

ኣራዊት ግዝኣት ህግደፍ እዩ። 

ሎሚ ኣብዚ ከቢድ በሰላ ኣብ ልብታት ህዝቢ ኤርትራ ሕሱም ተመኩሮ ዝገደፈ ዕለት ዝክሪ ክንገብር 

እንከሎና ዋና ዕላምኡ ቁስልና ንምጉዳእ ዘይኮነስ የግዳስ፡ ብሰንኪ እቲ ዓማጺ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 

ኤፍርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ሰፍ ዘይብል በደላት ከይርሳዕ እቲ በደል ንጸባጸበሉ መዓልቲ ከምዘሎ ንምሕባር 

እዩ። ብካልእ መዳይ ነዚ ዕለት’ዚ ክንዝኽሮ እንከሎና እቲ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሌና ንጥፍኣትናን፡ ምጽናትናን 

ተኣዊጁ ዘሎ ስዉር ኩናት ክነቅሓሉ ካልእ ህልቂታት ከየጋጥም፡ ህዝቢ ነቲ ጠንቂ ጥፍኣቱ ዝኾነ ኣላልዩ 

ንፍታሕ ዝተኣካከበሉ ባይታ ምፍጣር እዩ። 

ልዕሊ ኩሉ ከኣ ህግደፍ ንጥፍኣትን ዕንወትን ምብራስን ህዝቢ ኤርትራን ሃገሩን ተዓጢቁ ከም ዘሎ 

ብምርዳእን ምፍላጥን ንኩሉ ውዲታት ነቂሑ ንድሕነቱን ድሕነት ወለዶታቱን ኤርትራ ብሓባር ክትንስእ 

እዋናዊ መተሓሳሰቢ ንምሕላፍ እዩ። ነቶም ኣብ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ዝዋስኡ ዘለዉ ዜጋታት ከኣ ካብቲ 

እኩይ ተግባር ሕጂ’ውን ክቁጠቡ ካብ ታሪኻዊ ገበን ክስሕቡ መጸዋዕታ ምቅራብ ዝዓለመ እዩ።  

ነቶም ነቲ ዝግበረሎም ጻውዒት ተሓሲሞም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈላለዩ በደላትን 

ዓመጻትን ዝፍጽሙ ዘለዉ ጽባሕ ምስ ወግሐ መመጽሓፍና ነንብበላ መዓልቲ ርሕቅቲ ኣይኮነትን። ታሪኽ 

ክሓቶም ምዃኑ ንምሕባር እዩ።  

ይንዋሕ ይሕጸር ሰብ ዘዝገበሮ በደል ዓስቡ ዝረክበሉ ሰዓት ክህሉ እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሕጂ’ውን ካብ 

ቀንጠብጠብ ተቆጠብ ንብል።  

እምብኣርከስ እቲ ግዜ ከየርከበ ልቢ ነዕቢ። ካብ ንህዝቢ ዝብድል ብታሪኽን ገበንን ዘሕትት ነገር ካብ 

ምፍጻም ነፍሲ ወከፍ ኢዱ ክስሕብ እቲ ሰዓት ሕጂ’ዩ። 

 

ነባሪ ህዝቢ እምበር ነባሪ ስርዓት የሎን!!! 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም!!! 

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!!! 

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር 

3 ጥቅምቲ 2018 


